Brasíli~ segunda-feira,

20 de fevereiro de 1984
J

6- ULTI1\-tA HORA

Demiss6es
na
.
Coencisa já dão
preocupação
..

'

o Sindicato dos Engenheiros
de BIasitia denunciou. ontem,

zembro pasSado. para o em~
sário carioca Fernando Jardim.
a -deri:I:São em massa na em- . proprietário de uma montad~
presa Ccencisa - Indústria de· ra de co'mputadores, a MondComUDicaç.ões S. A.• onde dos data. Com a venda, disseram
nave- dos 11 engenheiros que os sindicalistas, a Cc)encisa.
trabalham no Setor de Desen- que tinha ~5% do seu capital
volyimento de Projetos de em. mãos de estrangeiros. foi
ComputadoRS foram demiti- nacionalizada mas, em contradQs..
panida o novo dono praticaA denúm:ia foi apresentada mente desativou o Setor de
peJos sindicalistas Antônio Cê:-" Projetos, onde foram cancelasar Almeida. vice-presidente da dos até mesmo modem de deentidade. e- Romidl0 Divino de codificadores de computador
M=c:z::r-~que· disscrnm trun- -já encomendados por empresas
béDrque qá uma. aprceu.são bancárias.
generalizada na empresa..uma
A Coencisa, que tem 3% do
~e:t que- existem noticias de que
seu capital sob controle do
novas. demissões serão CODSUBRB, segundo os engenheiros.
madasainda-esta semana.
corre o risco de comprometer o
Numa tcIlClliva de evitar a" desenvolvimento da mfannátidi:snc:D:sa. de- novos engenheiros ca no Brasil, apesar de ser
e Je.~ técnicos da empre- das empresas. pioneiras do sesa." a diretoria do Sindicato, tor, fundada em 76, e de con-segDDIfo- inrormaram os dois trolar maw de 50 por cento do
didgeDtcs; vai solicitar uma aumercado de CodifICador e decodiêDcia ao Governo do Distrito dificador de computadores, pPFederal.' para pedir sua interra uso em linhas telefõnic:as ou .
vençãO DO problema, bem co- terminais de rádio.
PlQ." dc:nmciar os aconteçimenAo desprezar a pesquisa natoS' à Associação Brasileira de cional, avalia os engenheiros, a
Indústria de Computação e li, nova direção da empresa ~ i
Sectew:ia Especial de Infor-, tende copiar projetos norte-" :
mátic::a, do Governo Federal.
. americanos. o que, denunciou,
A demissão do quadro téati- ". ··compromete a independência
co" da Coencisa, segundo. os .nacional do setor e nos atrela à
tecnología importada".
,sindicalistas. põe em risco toda
8' política de informática anUnA desativação da Coencisa.
áada ~Io Governo Federa4. concluiu, põe em rwco "o proque prioriza a reserva de merjelO do GovCmo do "Disuito
cado e onde a atividade de
Federai de crnir um pólo d~
desenvolvimento de projetos é' informática· em Brasília"o Isso é
decisiva para garantir a compepreocupante. disse, "na medida
litividade da indústria rw:i~
em que a empresa que desativa
nal
..'
.
seu setor de pesquisa tem como
Os problemas na Coencisa
um dos acionislaS o Banco Reco.mcçaram a surgir. segundo
gional de Brasília, que promde
8:S informações do Sindicato
financiar iniciativas de empredos Engenheiros, quando a
sasde computação interessadas
empresa foi vendida, em deem se instalarem em Brasilia".
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